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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس:  ازنوشته

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ سپتمبر ١٣

  تفرقه، ترديد و جنگ داخلی در مراکز قدرت امپرياليستی

  و جنگ داخلیتقسيمات، بی تصميمی : مراکز امپرياليستی

  
  جيمز پتراس

  :مقدمه

 ھستند که بغرنجی نيروھای رقيب، و روابط درگير ئیھا مپ، افشاگریترين پی آمدھای رياست جمھوری تر يکی از مھم

  کند   را  توصيف می"امپراتوری" امريکادر حفظ و گسترش قدرت جھانی 

 درگير در جنبه ھای مختلف قدرت سياسی  نھادھای مياندرگيری و خط اتصالتوانند   نمی"امپراتوری"مراجع رايج به 

  . بينی کند  را مشخص يا پيشامريکا

  .کنيم نفوذ را مشخص می) ھای پيکره بندی(در اين مقاله، ما تقسيمات کنونی قدرت، منافع و مسير رقابت اشکال 

  

  نيروھای  مخالف: معماری امپراتوری

پارچه و مشخص منافع مشابھی را دنبال  ن و يکوادھای ھمگ نھۀکند مجموع  که تصور می"امپراتوری"اين درک 

 يک عبارت عمومی ساده است، که ميدان وسيعی را می پوشاند که در آن "امپراتوری". کنند،  گمراه کننده است می

ستيزه ھا و مراکز قدرت، برخی متحد شده اند، و ديگران در قطب مخالف روبه رشد با يکديگر  نھادھا، شخصيت

  .دکنن می
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ُھدف عمومی مشترک سلطه و ) نھادھا( اين مفھوم جامع را توصيف کند که تمام "امپراتوری"ست  در حالی که ممکن

سرعت و  (ئیکنند، اما پويا استثمار کشورھای ھدف قرار گرفته، مناطق، بازارھا، منابع و نيروی کار را دنبال می

  .شود  مینيروی مخالفتوسط ) تمرکز عمل

تا قدرت را غصب يک تشکل تالش می کند : کردی راديکال در پيش گرفته اندنيروھای مخالف روي، در حوادث کنونی

ھا به ابزار ھای   قدرت جھت اصالح سياستۀتا اين لحظه، تشکل غصب کنند. نمايد و ديگری را سرنگون سازد

ار کردن دشمن حاکم و تحميل يک حال، در واقع، ھدف، برکن با اين.  قانونی متوسل شده استۀی و  رويئ، رسانه ئیقضا

  .قدرت رقيب است

  

  کند  حکومت می"امپراتوری"چه کسی بر 

سای جمھور، ؤست نخست وزيران، ر ھا ممکن آن. کنند ھا حکومت می  بر امپراتوریئیدر دوره ھای اخير، مقامات اجرا

ھای تاکتيکی و  اليستی تا حد زيادی سياستحاکمان امپري. ھا باشند نرال ھا يا ترکيبی از آنجسالطين مستبد، ديکتاتورھا، 

ست که مجبور بشوند تا با   ممکنئی بحرانی مقامات اجراۀدر يک دور. کنند می» ءاجرا«و » وضع«ژيکی را يسترات

  ).کودتای نرم(شود گذاران يا قضات رقيب، در قوانين تجديدنظر بکنند که منجر به برکناری رھبر کشور می قانون

که احتمال دارد مشورت بکنند، مقامات  کنند، حتی زمانی  قدرت را سانتراليزه و متمرکز میئیاجراًمعموال، مقامات 

  ايفأگونه نقش مھمی رأی دھندگان در ھيچ زمان و مکانی ھيچ. زنند  و قانونگذاران کليدی را دور زده و گول میئیقضا

  .کنند نمی

وزير امور ( خزانه داری، امور خارجه -اختصاص يافته ھای  ھا يا دبيرخانه خانه  از طريق وزارتئیقدرت اجرا

تری بر سر  يشتر يا ب در اغلب موارد رقابت بين آژانسی کم. کند ، و آژانس ھای داخلی امنيتی و مختلف عمل می)خارجه

  .  و تصميم گيرندگان اصلی وجود داردئیمدير اجرا) مقام( رسی به بودجه، سياست و دست

شود، اين سلسله مراتب   فرا خوانده میئیگو  حاکم برای پاسخئیاجرا)تأھي(که رھبر  نگامیھای بحرانی، ھ در دوره

شود که چه کسی بايد حکومت کند و سياست امپرياليستی را ديکته  ال مطرح میؤپاشد، و اين س ستون قدرت فرو می

  نمايد؟

گونه ه به ميدان رقابت تبديل گشته است، بً امپرياليستی علنا ئیروا ، فرمانامريکامپ به رياست جمھوری با صعود تر

  .ای که ميان داوطلبان سرکش حامی سرنگونی رژيم منتخب دمکراتيک، جنگ درگرفته است

  .ُکند، امروزه کل ساختار دولت توسط مراکز قدرت رقيب ازھم پاشيده شده است که رئيس جمھور حکومت می در حالی

  .را بر امپراتوری تحميل نمايند  خود ئیروا ستند تا فرماندر حال حاضر، تمام داوطلبان قدرت در جنگ ھ

آھنگی با  ھا در ھم آن:  ل رئيس جمھور نيستندوژيک ديگر تحت کنتري ستراتۀتعبيه شدھای امنيتی  دستگاهدر اولين وھله، 

 کسب و(ھای قدرت فوق دولتی در ميان اليگارش ھای  ھای جمعی و تشکل  شورشی، رسانهۀمراکز قدرت کنگر

  .کنند عمل می) ھا و البی ھای دارای منافع خاص تجار، بازرگانان، توليدکنندگان سالح، صھيونيست/کار

کنند، آزادانه گزارشات زيان آور را به رسانه    میئی را بازجوئیت اجراأھای دولتی و بوروکراسی، ھي ھای دستگاه بخش

 رژيم طی تغييرھا آشکارا مسيری را با ھدف  آن. دھند سازند و با تحريف ساختگی، حوادث را بزرگ جلوه می فاش می

  .کنند می

ھای قدرت به  ل رئيس جمھور بر امپراتوری، اف بی آی، آژانس امنيت ملی، سيا و ديگر تشکلوجھت تضعيف کنتر

اه انه نگلواپسی دئھای درون ادارات منطقه  بدون شک، بسياری از جناح. کنند عنوان متحدان مھم کودتاگران عمل می
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ماند و  خورد يا باقی می ھای قدرت مخالف شکست می ند ببينند که آيا رئيس جمھور با اين تشکلاکنند، و منتظر می

  .کند سازی می مديران کنونی را پاک

راه با  ھای فعال ھم نرالجبرخی از : چنين مخالف قدرت رئيس جمھور است دار و ھم صر طرفعنپنتاگون دارای ھر دو 

ھر دو . که ديگران مخالف اين جنبش ھستند  رژيم اصرار دارند، در حالیتغييران اصلی ھستند که برای نھاد دھندگ پيش

  .کنند ھای نظامی امپرياليستی را ترغيب و ديکته می نيروی رقيب سياست

ه ھا در کنگر آن. شوند  رژيم در جناج نظامی حزب دمکرات پيدا میتغييريت ترين و تھاجمی ترين حاميان ؤقابل ر

  .ليسی در داخل و خارج از واشنگتن متحد ھستندوگرايان دولت پ جاسازی شده اند و با نظامی

را جھت  توليد غذای تبليغاتی رسانه ھای » تحقيقات«از نقطه نظرھای بنيادين خود، معماران کودتا مجموعه ای از 

  .کنند آماده می»  رژيمتغيير« افکار عمومی را به نفع يا حداقل قبول غيرعادی ۀجمعی آغاز کرده اند و تود

ھای مشکوک و فاقد ارزش امنيت ملی، از   کنگره حزب دمکرات  تيراژ انتخابی افشاگری- ی ئمجتمع رسانه ھای توده 

  .دھد جمله شايعات زشت و ناپسندی را که بسيار مرتبط با سرنگونی رژيم کنونی ست، رواج می

  .ھای قانونی، پنتاگون و امنيتی به قطعات نفوذ تقسيم شده است اقتدار امپرياليستی رياست جمھوری در ميان دستگاه

کل سيستم ) قطبی شدن(ھای آن برای کسب قدرت امپرياليستی، و پوالريزه  قدرت رئيس جمھور بر کابينه و دستگاه

  . رحمانه سياسی منوط است به به مبارزه ای  بی

  

   رئيس جمھورۀملح ضد

ھا  برخی: مشاورانش مورد حمله قرار گرفته اند. مند دارد ژيک زياد و چندين حامی قدرتيمپ دشمنان ستراترژيم تر

ھای دادرسی ھيستريک مک کارتيسم  مواجه اند، ولی   قرار دارند و با دادگاهئیبرکنار شده اند، برخی ديگر تحت بازجو

 او تالش ۀاعضای منتخب کابين. اند فادار باشند، اما  فاقد صالحيت و غيرقابل قبولست و ھنوز ھستند ديگرانی که ممکن

» ھای پزشکی مقرون به صرفه قانون مراقبت«کرده اند تا از دستور کار رئيس جمھور  پيروی کنند، از جمله لغو 

 اين دستور کار از حمايت قوی رغم اين واقعيت که ھای نظارتی فدرال، اما علی گرد از سيستم مصيبت بار اوباما و عقب

  .برخوردارست، موفقيت کمی داشته است»  ھای بزرگ دارو سازی شرکت«داران وال استريت و  بانک

ه تعھدات و ادعاھای ناپلئونی رئيس جمھور با توھين مداوم رسانه ھای جمعی و عدم حمايت عموم پس از انتخابات ب

  .طور سيستماتک تضعيف شده است

ھای شخصی به مردم متوسل شده است،  قد حمايت پايگاه رسانه ھای جمعی است و تنھا به اينترنت و پيامافرئيس جمھود 

  . شوند رو میه  رسانه ھای جمعی روبۀکه بالفاصله با حمل

خواه يافت، که اکثريت را در ھر دو کنگره و مجلس  متحدان اصلی حامی رئيس جمھور را بايد در ميان حزب جمھوری

دنبال سرنگونی او ھستند، به ه  که بئیھا ھای افراطی ملحق شده به دمکرات گذاران با ميليتاريست اما اين قانون. سنا دارد

  .کنند عنوان يک بلوک واحد عمل نمی

 ظواھر به تضعيف اقتدار رئيس جمھور اشاره دارد، حتی اگر لجاجت سگی اش به او ۀژيک، ھمي نظر ستراتۀاز نقط

  .ل رسمی سياست خارجی را حفظ کندودھد تا کنتر اجازه می

چنين  ھای متخاصم متحد، که در تعريف متحدان و دشمنان، ھم اما اظھارات رسمی سياست خارجی او از طريق رسانه

  .شوند شکست برخی ار تصميمات در حال پيشرفت او موفق بوده است، فيلترمی
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  مبرزمون  ماه سپتآ

.  مالی تمام دولت فدرال متمرکز خواھد شدۀ تأمين بودجۀی و ادامآزمون بزرگ قدرت بر افزايش سقف بدھی عموم

ھای ضروری  وجود می آيد که  برنامهه ب» اعتصاب عمومی« نوعی از –بدون توافق، يک تعطيلی بزرگ دولتی 

ِ از جمله تأمين بودجه مدی کر–داخلی و خارجی  ، پرداخت حقوق بازنشستگی اجتماعی و )ھای پزشکی بيمه مراقبت(ِ

  .سازد ھا کارمند دولت و نيروھای مسلح را فلج می قوق ميليونح

مپ يا تسليم عملی رژيم ترمپ تصميم گرفته اند تا  برای شکست تر) کودتاگران(»  رژيمتغيير«نيروھای حامی 

  .سرنگونی آن را تأمين نمايند

ھا  آن. ادی را انتخاب کنند ناشی از بحران اقتص–ست که گزينه فرمان حکومتی نخبگان قدرت رياست جمھوری ممکن

ھای  ست بر روی جنجال و فغان سقوط وال استريت وادعای تھديد جدی به امنيت ملی در مرزھای کشور و پايگاه ممکن

ھای اطالعاتی،  بدون حمايت سرويس. خارج از کشور سرمايه گذاری کنند و شرايط اضطراری نظامی را اعالم نمايند

  .رسد ینظر مه ھا مشکوک ب موفقيت آن

متقاضيان موقت وزارت خزانه داری وضعيت را . کنند ھا متھم می ديگر را جھت افزايش شکست ھردو طرف، يک

 رژيم خواھند تغييررسانه ھای جمعی به يک حالت ھيستريک، از انتقادات سياسی به خواست آشکار . دھند  نمیتغيير

  .، شکل قدرت ديکتاتوری را تحميل نمايد»شورنجات ک«ست  که به منظور  رژيم رياست جمھوری ممکن. شتافت

  .چکانی ھفته به ھفته برای  فدرال ھای قطره ھزينه: گرايان کنگره خواھان راه حل موقت خواھند شد اعتدال

ھای  راه با تمام دستگاهارتش ھم. کنند رامسدود می»  فاسدیۀمصالح« ھر » بناپارتيست ھا«حال، کودتاگران و  با اين

  . کنندتعيينشوند تا نتيجه را  تی جھت ديکته کردن بسيج می و امنيئیقضا

کارکنان دولتی و . ھا دفاع نمايند خواھند تا از منافع آن ھای در حال ظھور قدرت می  مدنی از تشکلۀھای جامع سازمان

گران،     البی. خواھند کردئیخصوصی اخراجی، مانند بازنشستگان و معلمان مدرسه که فاقد تأمين مالی ھستند، راھپيما

  .شوند  که در نفت و گاز منافعی دارند گرفته تا حاميان اسرائيل، ھر کدام خواستار اولويت مورد خود میئیھا از آن

شوند، تشکالت  افتند و از ھم پاشيده می  و رياست جمھوری به لرزه  میئیکه پايه ھای نھادھای کنگره، قضا در حالی

  .دقدرت، زور خود را نشان خواھند دا

تر در  ھای بيش از افزايش تھديد جنگبرای لحظه ای  مثبت، بر اثر ھرج و مرج داخلی و تقسيمات نھادی، ۀاز جنب

ر سقوط الد: اما نه جھان بازارھای سھام. کشد جھان به عالمت آسايش نفس راحتی می. شود خارج از کشور کاسته می

  .شوند بازان ورشکست می کند و سفته می

دھد که  ی اجازه میئھای منطقه  به قدرتکند  چه کسی بر امپراتوری حکومت میعزمی بر روی اين که اين نزاع و بی 

، عربستان سعودی و اسرائيل با روسيه، ايران و جاپان اروپا، ۀاتحادي. ی متضاد خود را مطرح کنندئادعاھای منطقه 

  . بگيرد که کدام مرکز قدرت بايد حکومت کندماند تا تصميم   نمیامريکاکسی منتظر  ھيچ. رو خواھند شده چين روب

  

  : نويسندهۀدربار

 .جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 
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